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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η προβλεπόμενη παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας στηρίζεται στις 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις των αερίων εκείνων που απορροφούν στο υπέρυθρο και 

δημιουργούν το λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», και κυρίως στην αύξηση της 

συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μετρήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε πυρήνες πάγων έδειξαν ότι η συγκέντρωση του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 160000 χρόνων (Barnola et al., 1987). Ως αποτέλεσμα της απότομης 

αύξησης του πληθυσμού και της «βιομηχανικής επανάστασης» που συνοδεύτηκαν από 

τεράστια κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, υπήρξε μια απότομη αύξηση της 

συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού CO2 από το 1880.  

 

Δεδομένων των σημερινών τάσεων και προβλέψεων των μελλοντικών 

εκπομπών, η UN-IPCC προέβλεψε ότι η συγκέντρωση του ατμοσφαιρικού CO2 θα 

αυξηθεί από 354μmol•mol-1 που ήταν το 1990 σε 530μmol•mol-1 το 2050 και 

πιθανότατα να υπερβεί τα 700μmol•mol-1 μέχρι το 2100 (Watson et al., 1990). Η 

αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την παράλληλη αύξηση των άλλων αερίων που 

ευθύνονται για το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» προβλέπεται να προκαλέσει μια 

αύξηση στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία της τάξης των 30C μέχρι το 2050 και των 

40C μέχρι το 2100 (Watson et al., 1990). Σε σχέση με την ταχύτητα των φυσικών 

αλλαγών της συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού CO2, η ταχύτητα των πρόσφατων 

αλλαγών είναι μάλλον υπερβολικά μεγάλη (Neftel et al., 1985).  

 

Ο κύκλος του άνθρακα περιλαμβάνει μαζικές ανταλλαγές ανόργανου άνθρακα 

μεταξύ της ατμόσφαιρας και των χερσαίων και υδάτινων «δεξαμενών» με περίπου 100 

Gt να αφομοιώνονται ετησίως μέσω φωτοσύνθεσης και ένα ανάλογο ποσό να 

παράγεται από διεργασίες όπως η αναπνοή και η αποσύνθεση (Post et al., 1990). Το 

υδάτινο περιβάλλον είναι με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο «ενεργό» απόθεμα 

άνθρακα του πλανήτη, με εκτιμούμενο ποσό 38000 Gt σε σχέση με μόλις 748 Gt της 

ατμόσφαιρας (Post et al., 1990). 

 

Όταν τα φυτά έκαναν τη μετάβασή τους στην ξηρά η συγκέντρωση του 

ατμοσφαιρικού CO2 ήταν 16 φορές υψηλότερη από τη σημερινή, και από τότε η 

συγκέντρωση παρουσιάζει διακυμάνσεις. Τα σύγχρονα φυτά ανέπτυξαν προσαρμογές 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές 



αυτές. Η φωτοσύνθεση αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο σημαντική βιοχημική 

διαδικασία στη γη. Με τη φωτοσύνθεση επιτυγχάνεται μετατροπή της ηλιακής ενέργειας 

σε χρήσιμες μορφές χημικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται 

για τη σύνθεση οργανικών μορίων, που καταναλώνονται από τους ετερότροφους 

οργανισμούς, με παράλληλη έκλυση μοριακού οξυγόνου στο περιβάλλον. Στα 

θυλακοειδή πραγματοποιούνται οι φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης 

(απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, οξείδωση νερού, αναγωγή NADP), ενώ οι σκοτεινές 

αντιδράσεις πραγματοποιούνται στο στρώμα των χλωροπλαστών.  

 

Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός αποτελείται από τέσσερα πολυμερή σύμπλοκα: 

το φωτοσύστημα Ι (PSΙ) και φωτοσύστημα ΙΙ (PSΙΙ), που συνδέονται με μεταφορείς 

ηλεκτρονίων, την πλαστοκινόνη (PQ) και την πλαστοκυανίνη (PC), μέσω ενός τρίτου 

συμπλόκου του κυτοχρώματος b6f (Cyt b6f), που δρα σαν αντλία πρωτονίων κατά τη 

μεταφορά των ηλεκτρονίων. Το τέταρτο σύμπλοκο είναι η ATP-συνθετάση, που 

αποτελεί τη θέση δέσμευσης του ATP. Το σύμπλοκο του PSΙΙ βρίσκεται κυρίως στα 

θυλακοειδή των grana, ενώ το PSΙ και η ATP-συνθετάση εντοπίζονται κυρίως στα 

θυλακοειδή του στρώματος. Η ηλιακή ενέργεια, απορροφάται από τα δύο 

φωτοσυστήματα, τα οποία τη μεταφέρουν με τη μορφή ροής ηλεκτρονίων.  

 

Η αφομοίωση του CO2 είναι μια κυκλική, αυτοκαταλυτική, διαδικασία που 

ονομάζεται εναλλακτικά κύκλος του Calvin, αναγωγικό μονοπάτι της φωσφορικής 

πεντόζης, φωτοσυνθετικός κύκλος ή φωτοσυνθετικός, αναγωγικός κύκλος του άνθρακα 

(Photosynthetic Carbon Reduction Cycle, PCR cycle). Ο κύκλος αυτός επιτελεί τη 

διαδικασία αφομοίωσης CO2 σε όλους τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, με τη 

χρήση της χημικής ενέργειας υπό μορφή ΑTP αλλά και του οξειδοαναγωγικού 

παράγοντα NADPH, που αποτελούν άμεσα παράγωγα της εκμετάλλευσης της 

φωτονιακής ενέργειας (ηλιακής ενέργειας) μέσω των «φωτεινών» αντιδράσεων της 

φωτοσυνθετικής διαδικασίας που λαμβάνουν χώρα στις φωτοσυνθετικές μονάδες που 

είναι ενσωματωμένες στις μεμβράνες των θυλακοειδών. Παράγονται έτσι 2 μόρια 3-

φωσφορικού εστέρα του γλυκερινικού οξέος (3PGA).  

 

Ο κύκλος του Calvin μέσα από μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων «αποσκοπεί» 

στην ενσωμάτωση του ανόργανου άνθρακα από το CO2 σε οργανική ύλη (κυρίως 

σάκχαρα) αλλά και την αναγέννηση της διφωσφορικής ριβουλόζης που αποτελεί τον 

πρωτογενή αποδέκτη του CO2.  

 



Το κυριότερο ένζυμο του κύκλου είναι η RuBisCO, που αποτελείται από οκτώ 

μεγάλες υπομονάδες (LSU, MM 50-55 kDa) και οκτώ μικρές υπομονάδες (SSU, MM 

12-15 kDa) και αποτελεί το σημείο εισόδου για τον ανόργανο άνθρακα στο 

φωτοσυνθετικό κύκλο αναγωγής του άνθρακα (PCR). Η ικανότητα αφομοίωσης της 

RuBisCO για CO2 ποικίλει μεταξύ των οργανισμών. Τα χερσαία C3 και C4 είδη έχουν 

τιμές Km για το CO2 (Km(CO2)) της τάξης περίπου των 10 και 30μΜ αντίστοιχα, τα 

μικροφύκη έχουν υψηλότερες τιμές της τάξης του 30-70μΜ, ενώ τα κυανοβακτήρια 

έχουν τις υψηλότερες τιμές γύρω στα 80-300μΜ (Bowes, 1991).  

 

Τα τελευταία 200 χρόνια η πανίδα του πλανήτη «αντιμετώπισε» μια αύξηση στη 

συγκέντρωση του CO2 που έφτασε περίπου το 28%. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις του 

ατμοσφαιρικού CO2 τυπικά αυξάνουν το ρυθμό της φωτοσύνθεσης σε πολλά είδη C3, 

βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της καρβοξυλίωσης και μειώνοντας τη φωτοαναπνοή 

(Sharkey, 1985). Ενώ ένας αριθμός φυτικών ειδών μπορεί να διατηρήσει αυτήν την 

αύξηση στο φωτοσυνθετικό ρυθμό, υπό ορισμένες συνθήκες, πολλά φυτά 

επαναπροσαρμόζουν το φωτοσυνθετικό μηχανισμό για να συνδυάσουν τους ρυθμούς 

της διαθεσιμότητας των μέσων με το φωτοσυνθετικό ρυθμό (Sage, 1994). Σε κάθε 

περίπτωση η πορεία της φωτονιακής ενέργειας μέσω των φωτοσυνθετικών μεμβρανών 

επηρεάζεται από μεταβολές στη συγκέντρωση του CO2, είτε με τη δημιουργία 

μεγαλύτερου φορτίου ηλεκτρονίων (Long, 1991), είτε με τη μείωση της φωτοχημικής 

αποδοτικότητας, που οδηγεί σε αύξηση της ευαισθησίας και στη φωτοαναστολή της 

φωτοσυνθετικής διαδικασίας (Roden & Ball, 1996a). Επιπρόσθετα η συμβολή των 

στομάτων μπορεί να μειωθεί σε υψηλή συγκέντρωση CO2 (Knapp et al., 1996), 

πιθανώς μειώνοντας την ικανότητα του φυτού να ελαττώνει τη θερμότητα (Sage, 1996). 

Οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί για τον καθορισμό της ικανότητας ενός φυτού, να 

διατηρεί θετική καθαρή φωτοσύνθεση, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και επιβίωσή του 

υπό ακραίες συνθήκες που μπορεί να προβλέπονται από ένα μελλοντικό σενάριο όσον 

αφορά τις κλιματολογικές αλλαγές.  

 

Τα χερσαία και υδάτινα είδη φυτών έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στον κύκλο του 

άνθρακα παγκοσμίως (Farquahar et al., 1993). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει 

στους επιστήμονες η επίδραση των υψηλών συγκεντρώσεων CO2 σε καλλιεργούμενα 

και δασικά είδη, τα οποία επιτελούν τα 2/3 της παγκόσμιας φωτοσύνθεσης (Kramer, 

1981). Προκειμένου να μελετηθούν οι συνέπειες της αύξησης της συγκέντρωσης του 

CO2 πάνω στην αγροτική παραγωγή και στη φυσική βλάστηση, η μελέτη της 

επίδρασης της αυξημένης συγκέντρωσης CO2 πάνω στην ανάπτυξη των φυτών και στη 

λειτουργία τους αποτελεί ένα κρίσιμο αντικείμενο έρευνας στη διάρκεια της τελευταίας 



δεκαετίας. Τα περισσότερα πειράματα, που είχαν ως σκοπό τη μελέτη της επίδρασης 

της αυξημένης συγκέντρωσης CO2, πραγματοποιήθηκαν σε συγκέντρωση διπλάσια της 

σημερινής ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης CO2, και η έκθεση αυτή γενικά είχε ως 

αποτέλεσμα ένα υψηλότερο φωτοσυνθετικό κέρδος άνθρακα και αυξημένη παραγωγή 

βιομάζας του φυτού (Kimball, 1983; Cure & Acock, 1986; Poorter et al., 1997; Stulen et 

al., 1998). Ο διπλασιασμός της συγκέντρωσης του CO2 μπορεί να οδηγήσει επίσης σε 

αυξημένη αποδοτικότητα του φυτού ως προς τη χρήση του νερού, σε μεταβολές της 

μορφολογίας του και σε αύξηση της περιεκτικότητας του σε υδατάνθρακες (Yelle et al., 

1989; Eamus, 1991; Stitt, 1991; Den Hertog et al., 1996; Poorter et al., 1997; Stulen et 

al., 1998).  

 

Μετά από την αρχική διέγερση της φωτοσύνθεσης που συμβαίνει όταν αυξάνεται 

η συγκέντρωση του CO2, ο φωτοσυνθετικός ρυθμός συχνά μειώνεται και πάλι (Stitt, 

1991). Τα ανώτερα φυτά που εκτίθενται σε υψηλή συγκέντρωση CO2 για εβδομάδες, 

μήνες ή και χρόνια συσσωρεύουν άμυλο και διαλυμένα σάκχαρα, συχνά έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα RuBisCO, χαμηλότερη φωτοαναπνοή και χαμηλότερη 

περιεκτικότητα σε χλωροφύλλες και μερικές φορές υψηλότερη αναλογία χλωροφύλλης 

α/b σε σχέση με τα φυτά που αναπτύσσονται σε χαμηλή συγκέντρωση CO2. Μετά από 

παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση CO2 έχει παρατηρηθεί προσαρμογή του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού, η οποία μπορεί να οφείλεται σε απώλεια της ενεργότητας 

της RuBisCO (Sage et al., 1989) και σε μεταβολές στα σύμπλοκα των 

φωτοσυλλεκτικών κεραιών (Van Oosten et al., 1994b). Μερικές από αυτές τις 

επιδράσεις έχουν μελετηθεί και αποδειχθεί σε πολλά καλλιεργούμενα είδη (von 

Caemmerer & Farquhar, 1984; Mortensen, 1987; Rowland-Bamford et al., 1991), όπως 

Trifolium subterraneum (Cave, Tolley & Strain, 1985),το βαμβάκι (Wong, 1979; 

Delucia, Sasek & Strain, 1985), ο υάκινθος του νερού (Spencer & Bowes, 1986), είδη 

δέντρων (Houpis et al., 1988; Norby et al., 1992; Tissue, Thomas & Strain, 1993; Van 

Oosten et al., 1993, Wilkins, Van Oosten & Besford, 1994) και φυτά τομάτας (Besford, 

Withers & Ludwig, 1984; Yelle et al., 1989a,b; Besford, 1990). Ένας γενικός 

μηχανισμός ίσως παίζει ένα κεντρικό ρόλο στον εγκλιματισμό των C3 φυτών που 

αναπτύσσονται σε υψηλή συγκέντρωση CO2. Η κατανόηση των μηχανισμών της 

προσαρμογής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στην αύξηση του CO2 είναι απαραίτητη 

προκειμένου να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίπτωση στα φυτά της αύξησης του 

ατμοσφαιρικού CO2 παγκοσμίως. 

 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση του ατμοσφαιρικού CO2 θα επηρεάσει 

την πανίδα των υδάτινων συστημάτων λιγότερο σε σχέση με αυτήν των χερσαίων 



οικοσυστημάτων (Raven, 1994). Οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί επηρεάζουν πολύ 

τον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. Η πρωτογενής τους παραγωγικότητα υπερβαίνει 

κατά πολύ αυτή όλων των άλλων οργανισμών και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα 

δέσμευσης του άνθρακα στους ωκεανούς (Falkowski 1994; Raven, 1994).  

 

Για τα περισσότερα από τα είδη που μελετώνται η φωτοσύνθεση και η ανάπτυξη 

είναι κορεσμένες από την τωρινή συγκέντρωση του διαλυμένου ανόργανου άνθρακα 

(Dissolved Inorganic Carbon, DIC) του θαλασσινού νερού, πρόσθετα χρησιμοποιούν 

ιόντα HCO3
- για τη φωτοσύνθεση και θέτουν σε λειτουργία του μηχανισμούς 

συγκέντρωσης άνθρακα (Carbon Dioxide Concentrating Mechanism, CCM) (Raven, 

1994). Από την αναλογία Redfield για το φυτοπλαγκτόν (106C:16N:1P:0.01Fe) και τις 

συγκεντρώσεις των θρεπτικών στις περισσότερες ωκεάνιες περιοχές φαίνεται ότι το 

άζωτο αποτελεί περισσότερο περιοριστικό παράγοντα σε σχέση με το DIC (Falkowski, 

1994; Raven, 1994). Κατ΄ επέκταση διπλασιασμός στη συγκέντρωση του 

ατμοσφαιρικού CO2 θα έχει μικρή επίδραση στην παραγωγικότητα του θαλάσσιου 

φυτοπλαγκτού. Ωστόσο κάποια είδη φυτοπλαγκτού δεν χρησιμοποιούν τα HCO3
- ή δεν 

διαθέτουν μηχανισμούς CCM , αλλά εξαρτώνται μόνο από στην είσοδο του CO2 μέσω 

διάχυσης. Έτσι, μια αύξηση στο ατμοσφαιρικό CO2 μπορεί να επιφέρει μεταβολές στη 

σύνθεση των ειδών με εύνοια των τελευταίων.  

 

Η συγκέντρωση του CO2, για πολλούς φωτοσυνθετικούς οργανισμούς του 

υδάτινου οικοσυστήματος αποτελεί περιοριστικό παράγοντα φωτοσύνθεσης και 

ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο μονοκύτταρα φύκη που αναπτύσσονται υπό χαμηλές 

συγκεντρώσεις CO2 έχουν αναπτύξει μηχανισμούς συγκέντρωσης CO2 (CCM) στην 

περιοχή της RuBisCO οι οποίοι αυξάνουν τη συγκέντρωση του CO2 στα κύτταρα. Ο 

μηχανισμός συγκέντρωσης είναι μια ενεργή αντλία μεταβολισμού η οποία μεταφέρει 

ανθρακικά ιόντα και οδηγεί σε συγκεντρώσεις στο εσωτερικό του κυττάρου 40-1000 

φορές μεγαλύτερες σε σχέση με το μέσο. Τέτοιοι μηχανισμοί αποτελούν σημαντικές 

προσαρμογές σε ακραία περιβάλλοντα και μπορεί να προκληθούν από τη μειωμένη 

διαθεσιμότητα του CO2. Στην ουσία, μια χαμηλή αναλογία CO2/O2 για την ανάπτυξη 

ενεργοποιεί το μηχανισμό CCM (Suzuki et al., 1990; Kaplan et al., 1991) ενώ υψηλό 

CO2 καταστέλλει αυτό το μηχανισμό συγκέντρωσης άνθρακα.  

 

Τα μονοκύτταρα πράσινα φύκη Scenedesmus και Chorella, όπως και πολλά 

άλλα, μπορούν να αναπτυχθούν φωτοαυτότροφα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 

CO2 λόγω της ύπαρξης των μηχανισμών συγκέντρωσης CO2. (Beardall and Raven, 

1981;).  



Μικρής διάρκειας πειράματα σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με CO2 έδειξαν ότι τα 

περισσότερα είδη φυτών αρχικά εμφανίζουν υψηλότερους φωτοσυνθετικούς ρυθμούς 

και αυξημένη ανάπτυξη με την έκθεσή τους σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικού CO2 

(Strain & Cure, 1985; Ceulemans & Mousseau, 1994), χωρίς την παρουσία 

συμπτωμάτων τοξικότητας. Τα τελευταία 20-30 εκατομμύρια χρόνια η χερσαία 

χλωρίδα, ήρθε αντιμέτωπη με καταστάσεις stress σχετικές με τη φτωχή συγκέντρωση 

CO2 στην ατμόσφαιρα, και προοδευτικά προσαρμόστηκε σε αυτές τις συνθήκες. Όπως 

έχει ήδη όμως αναφερθεί τα τελευταία 200 χρόνια η χλωρίδα του πλανήτη 

αντιμετώπισε μια αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 της τάξης του 28%. Το γεγονός 

αυτό «γεννάει» ερωτηματικά όσον αφορά το βαθμό επαναπροσαρμογής του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού που μπορεί να συμβαίνει και κατά πόσο μια αύξηση της 

συγκέντρωσης του CO2 προκαλεί stress στα φυτά που είναι προσαρμοσμένα σε 

συνθήκες εξάντλησης CO2.  

 

Επειδή η επίδραση στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό ποικίλει, όπως έχει 

αποδειχθεί, σημαντικά, ανάλογα με το είδος, το στάδιο της ανάπτυξης, τη θερμοκρασία, 

τη διαθεσιμότητα της πηγής και εσωτερικούς παράγοντες (Bowes, 1991; Long, 1991; 

Stitt, 1991), υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τις προβλέψεις των 

μακροχρόνιων επιδράσεων της υψηλής συγκέντρωσης CO2 στην ανάπτυξη των φυτών 

και στη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Καθώς οι ανθρωπογενείς εκπομπές του CO2 

συνεχίζουν να αυξάνονται θα υπάρξει επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη μεθόδων 

«ανακύκλωσης» του εκπεμπόμενου CO2 ή μείωσης των πηγών εκπομπής. 

 

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η μελέτη της επίδρασης της αυξημένης 

συγκέντρωσης CO2 στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό, αποσκοπώντας στην κατανόηση 

του μηχανισμού προσαρμογής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις εν λόγω 

συνθήκες.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

 

Ο οργανισμός που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν το μονοκύτταρο 

ευκαρυωτικό χλωροφύκος Scenedesmus obliquus με την εξής φυλογενετική 

ταξινόμηση: 

 

Οικογένεια: Χλωροφύκη (Chlorophyceae) 

Γένος        : Scenedesmus 

Υπογένος : Acutodesmus 

Είδος        : obliquus 

 

Ο οργανισμός αυτός έχει διάμετρο περίπου 2 μm και ο κύκλος ζωής του διαρκεί 

γύρω στις 20 ώρες. Στη διάρκεια αυτή διαιρείται μία φορά δίνοντας 6 θυγατρικά 

κύτταρα. Εξελικτικά βρίσκεται πολύ κοντά στα άλλα δύο γνωστά φύκη τη 

Χλαμυδομονάδα (Chlamydomonas) και τη Χλωρέλλα (Chlorella). Το γένος 

Scenedesmus  είναι ευρέως διαδεδομένο σε πολλά και ποικίλα υδάτινα περιβάλλοντα. 

Αποτελεί σημαντικό οργανισμό των υφάλμυρων οικοσυστημάτων με σημαντική 

συμμετοχή στην πρωτογενή παραγωγικότητά τους. Συχνά αποτελεί την κυρίαρχη 

ομάδα ευτροφικών υδάτινων οικοσυστημάτων. Ο οργανισμός αυτός μπορεί να 

αναπτυχθεί φωτοαυτότροφα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις CO2 καθώς αναπτύσσει 

μηχανισμούς συγκέντρωσης CO2 (Beardall & Raven, 1981) Με τους μηχανισμούς 

αυτούς η απόκτηση του διαλυμένου ανόργανου άνθρακα (DIC) από το περιβάλλον 

διευκολύνεται από ένα σύστημα μεταφοράς που αυξάνει την παράδοση του CO2 στη 

RuBisCO (Badge et al., 1980; Aizawa & Miyachi, 1986; Spalding et al., 1991; 

Sultemeyer et al., 1993). Το χλωροφύκος μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτότροφες, 

ετερότροφες και μιξότροφες συνθήκες. Αυτή ακριβώς η ικανότητά του, δικαιολογεί την 

ευρεία του διάδοση και το καθιστά κατάλληλο για ποικίλες εργαστηριακές μελέτες. 

 

2.1 Συνθήκες καλλιέργειας 
 

Το χλωροφύκος επωάστηκε σε υγρό μέσο καλλιέργειας, σε μακροσωλήνες 

μήκους 40cm και διαμέτρου 5cm. Η σύσταση του θρεπτικού μέσου παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 2.1 (Bishop & Senger, 1971). Οι καλλιέργειες τοποθετήθηκαν σε ενυδρείο με 

ελεγχόμενη θερμοκρασία (320C) και φωτισμό. Για το φωτισμό χρησιμοποιήθηκαν οκτώ 

λάμπες φθορισμού (~20Wm-2, L-40W, Osram, Muenchen, FRG). Οι καλλιέργειες, που 

χρησιμοποιήθηκαν ως καλλιέργειες αναφοράς, εμπλουτίζονταν συνεχώς με 



φιλτραρισμένο αέρα, ενώ οι προς μελέτη καλλιέργειες με μίγμα αέρα που περιείχε 10% 

CO2.  

 
Πίνακας 2.1. Θρεπτικό μέσο για την καλλιέργεια του χλωροφύκους Scenedesmus Obliquus 

Συστατικά Περιεκτικότητα (g/l) Μοριακότητα (Μ) 

CaCl2 x 2H2O 1.50 1 x 10-4

KNO3 80.0 8 x 10-3

MgSO4 24.6 1 x 10-3

NaCl 47.0 8 x 10-3

Na2HPO4 x 2H2O 17.8 1 x 10-3

NaH2PO4 x 1H2O 40.5 3 x 10-3

Na-Citrate 2H2O 16.5 5.5 x 10-4

Fe2(SO4)3 x 1H2O 0.40 7.5 x 10-6

 

Ιχνοστοιχεία 

H3BO3 2.86  

MnCl2 x 4H2O 1.81  

ZnSO4 x 7H2O 0.222  

CuSO4 x 5H2O 0.079  

MoO3 (85%-99.5%) 0.0177  

 

Για κάθε πείραμα οι καλλιέργειες παρασκευάζονταν με προσθήκη κυττάρων στο 

νέο θρεπτικό μέσο, από μια ήδη υπάρχουσα καλλιέργεια (stock) του συγκεκριμένου 

στελέχους. Η ποσότητα της καλλιέργειας- stock που προστίθονταν κάθε φορά ήταν 

τέτοια ώστε η νέα καλλιέργεια να έχει ένα συγκεκριμένο-επιθυμητό, αρχικό όγκο 

πακεταρισμένων κυττάρων (PCV).  

 
2.2 Μετρήσεις πακεταρισμένου όγκου κυττάρων (PCV) 

 

Ο πακεταρισμένος όγκος κυττάρων (packed cell volume) ενός κυτταρικού 

δείγματος προέρχεται μετά από φυγοκέντριση του δείγματος στα 1400g για 5min μέσα 

σε αιματοκριτικά σωληνάκια.  

 

 
 
 



2.3 Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός χλωροφυλλών 
 

Η ποιότητα και ποσότητα των χλωροφυλλών προσδιορίζεται σύμφωνα με τη 

μέθοδο Holden (1965). Δείγμα από την καλλιέργεια φυγοκεντρείται για 5min στα 1500g. 

Συλλέγεται το κυτταρικό ίζημα και ακολουθεί εκχύλιση των χρωστικών με προσθήκη 

ζεστής μεθανόλης (700C). Το μεθανολικό εκχύλισμα φυγοκεντρείται για 5min στα 1500g 

και συλλέγεται το υπερκείμενο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται (2-4 φορές) έως 

ότου αποχρωματιστεί το ίζημα. Η ποσοτική εκτίμηση των χλωροφυλλών (Chla και 

Chlb) γίνεται φωτομετρικά, με μέτρηση της απορρόφησης στα 665nm και 650nm και με 

χρήση των εξισώσεων (Holden, 1965): 

 

Chl a (μg/ml) = (16.5 x E665) – (8.3 x E650) 

Chl b (μg/ml) = (33.8 x E650) – (12.5 x E665) 

 

2.4 Μετρήσεις φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και ρυθμού αναπνοής 
 

Η φωτοσυνθετική δραστηριότητα και ο ρυθμός αναπνοής των δειγμάτων 

προσδιορίστηκαν πολαρογραφικά στους 300C, με χρήση Clark type ηλεκτροδίου 

(Hansatech, UK), σύμφωνα με τη μέθοδο Walker (1988). Η ένταση του φωτός (470W 

m-2) για τον προσδιορισμό της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας επιτεύχθηκε 

με λάμπα τύπου ΕΝΧ360W/82V και εκτιμήθηκε με σύστημα ραδιόμετρου, το οποίο 

περιλαμβάνει ένα control-box (IL 700, International Light, New-buryport, MA) και ένα 

φωτοπολλαπλασιαστή (IL 760). Προκειμένου να απομακρυνθεί η IR-ακτινοβολία 

παρεμβλήθει «φίλτρο» CuSO4-διαλύματος (2% CuSO4), πλάτους 4cm μεταξύ της 

λάμπας και της κυψελίδας μέτρησης. Οι πολαρογραφικές μετρήσεις έγιναν σε 

ρυθμιστικό διάλυμα tricine 50mM, με την προσθήκη 4mM NaHCO3, για να αποκλειστεί 

η πιθανότητα να είναι το CO2 περιοριστικός παράγοντας στην φωτοσυνθετική 

διαδικασία και η αναγωγή των τιμών που προέκυψαν από τις μετρήσεις έγινε σε 

μmoleO2•mgchl-1•hr-1. 

 
2.5 Μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού 

 

Η φωτονιακή ενέργεια απορροφάται από τα μόρια της χλωροφύλλης 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φωτοσύνθεση. Μέρος του φωτός που 

απορροφάται, «χάνεται» είτε ως θερμότητα, είτε επανεκπέμπεται ως φθορισμός. Η 

καμπύλη του επαγωγικού φθορισμού ονομάζεται Kautsky curve (Σχήμα 2.1). Οι 

διάφορες φάσεις της σημειώνονται ως O,I,D,P,S,M,T. 



Ο φθορισμός αυξάνει από τη φάση O στη φάση P στη διάρκεια του πρώτου 

δευτερολέπτου του φωτισμού, το στάδιο αυτό ονομάζεται «γρήγορη φάση», και 

σχετίζεται με αρχικές διεργασίες του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSΙΙ). Η επονομαζόμενη 

«αργή φάση», που σχετίζεται κυρίως με αλληλεπιδράσεις διεργασιών στις μεμβράνες 

των θυλακοειδών και κάποιων μεταβολικών διεργασιών στο στρώμα, κυρίως το 

μεταβολισμό του άνθρακα, ακολουθεί την φάση P και μπορεί να μεσολαβήσουν αρκετά 

λεπτά πριν από την τελική φάση, T.  

 

Όταν προσαρμοσμένοι στο σκοτάδι φωτοσυνθετικοί ιστοί, φωτιστούν 

καταγράφεται μια άμεση αύξηση του φθορισμού σε ένα ελάχιστο επίπεδο, 

ονομαζόμενο F0. Αυτό γίνεται όταν το φως έχει απορροφηθεί από την κεραία του 

μορίου της χλωροφύλλης, αλλά πριν τα διεγερμένα ηλεκτρόνια παγιδευτούν από τα 

κέντρα αντίδρασης (RCs) του PSΙΙ. Η φάση αυτή διαρκεί μόνο από picosec έως 

nanosec. Στη συνέχεια, αν ο φωτισμός είναι επαρκής ο φθορισμός αυξάνει από το F0 

μέσω ενός ενδιάμεσου επιπέδου (Ι) και συχνά μια κλίση (D) φτάνοντας ένα υψηλό 

επίπεδο (P). (Σχήματα 2.1 και 2.2).  

 

Η αύξηση αυτή αντανακλά μια σταδιακή αύξηση του φθορισμού καθώς μειώνεται 

ταυτόχρονα ο φωτοχημικός ρυθμός. Το στάδιο P της κινητικής του επαγωγικού 

φθορισμού υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρόνια έχουν φτάσει στη δεξαμενή της 

πλαστοκινόνης που αποτελεί το πιο αργό τμήμα της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων 

με αποτέλεσμα η επιπλέον ακτινοβολία να μην διοχετεύεται στη φωτοχημεία της 

φωτοσύνθεσης αλλά στο φθορισμό. Αν το ακτινικό φως είναι αρκετά δυνατό τα κέντρα 

αντίδρασης κλείνουν στη φάση P και επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο του φθορισμού 

(Fmax ή Fm). Μια ακόμα χρήσιμη παράμετρος είναι ο μεταβλητός φθορισμός (Fv) που 

ισούται με την αύξηση του φθορισμού από το F0 στο Fm. Η αναλογία Fv/Fm είναι 

απολύτως ανάλογη του ποσοστού απόδοσης της φωτοσυνθετικής διαδικασίας. 

 

Η περιοχή Α πάνω από την καμπύλη (Σχήμα 2.1), μεταξύ F0 και Fm είναι ανάλογη 

με το μέγεθος της δεξαμενής των υποδοχέων των e- στην αναγωγική πλευρά του PSΙΙ. 

Ο χρόνος Τm για την αύξηση από το F0 στο Fm είναι ένας εναλλακτικός δείκτης για την 

εκτίμηση του μεγέθους της δεξαμενής της πλαστοκινόνης. Φύλλα με μεγάλη 

φωτοσυνθετική κεραία (LHC) και μικρή δεξαμενή πλαστοκινόνης εμφανίζουν μικρότερο 

Τm, σε σχέση με φύλλα με μικρού μεγέθους φωτοσυνθετικής κεραίας και μεγάλη 

δεξαμενή πλαστοκινόνης (Anderson, Chow & Goodchild, 1988).  

 

 



 
Σχήμα 2.1. Χαρακτηριστική κινητική φθορισμού ή καμπύλη Kautsky, όπως προέκυψε από 

μελέτη του χλωροφύκους Chlorella . Ι:: γρήγορη κινητική, ΙΙ: αργή κινητική, A: περιοχή πάνω 

από την καμπύλη, FO: ελάχιστος αρχικός φθορισμός (σκοτάδι) στα ανοικτά κέντρα αντίδρασης 

του PSΙΙ, O: προέλευση (αρχή), I: ενδιάμεσο επίπεδο, D:πτώση ή “plateau”, P:επίπεδο 

κορυφής, FV:μεταβλητός φθορισμός, t1/2:μισός χρόνος αύξησης από το FO στο FM , FM:μέγιστος 

φθορισμός (σκοτάδι) στα κλειστά κέντρα αντίδρασης του PSΙΙ, S:κλίση, M:δευτερογενές 

μέγιστο, T:τελικό επίπεδο, DCMU: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, qNP :μη-

φωτοχημική…… qp:φωτοχημική….. .. Οι καμπύλες μετρήθηκαν με φθορισίμετρο (PSM, 

BioMonitor, Sweden) (Bolhar Nordenkampf H.R., Oquist G., 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Σχήμα 2.2. Καμπύλη κινητικής επαγωγικού φθορισμού με τα κέντρα στην αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων: O I D P S M T, διαδοχικά επίπεδα φθορισμού κατά τη διάρκεια του φθορισμού της 

χλωροφύλλης α, hv: φωτόνια, LHCΙΙ: φωτοσυλλεκτικές κεραίες των φωτοσυστημάτων ΙΙ και Ι 

(PSΙΙ, PSΙ), P680 και P700 κέντρα αντίδρασης των PSΙΙ και PSΙ, e-:ηλεκτρόνια, Z+:προσφορά 

ηλεκτρονίων από σύστημα διαχωρισμού νερού, H+:πρωτόνια, I:ενδιάμεσος υποδοχέας, 

φαιοφυτίνη α, QA:πρωτογενής υποδοχέας πλαστοκινόνης του PSΙΙ, QB:δευτερογενής 

υποδοχέας πλαστοκινόνης του PSΙΙ, PQH

B

2:ανηγμένη πλαστοκινόνη, Cytf/b6: κυτόχρωμα f/b6 

PC:πλαστοκυανίνη, Chl : ενδιάμεσος υποδοχέας ηλεκτρονίων του PSΙ, πιθανώς η χλωροφύλλη 

α.  

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η παρεμπόδιση της ροής των ηλεκτρονίων σταματά ουσιαστικά τη φωτοχημεία 

αυξάνει το φθορισμό με αποτέλεσμα την αλλοίωση της κινητικής του επαγωγικού 

φθορισμού (π.χ. μείωση του Fv, κ.λ.π.) γεγονός που επιτρέπει την περαιτέρω εξαγωγή 

συμπερασμάτων όσον αφορά την κατάσταση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Η 

παρουσία της ουσίας DCMU [3-(3’,4’ – dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea], η οποία 

αποτελεί αναστολέα του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSΙΙ), διακόπτει τη ροή των ηλεκτρονίων 

από το φωτοσύστημα ΙΙ στο φωτοσύστημα Ι (Σχήμα 2.3). 

 

 

H2O   →   P680   →   QA   →   QB   →   PQHB 2   →   Cyt b6/f   →   PC   →   P700   →   NADP 

                                      ↑ 

                                 DCMU  

 
Σχήμα 2.3. Επίδραση του DCMU στη φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων 
P680,P700: κέντρα αντίδρασης των PSΙΙ και PSΙ, QA πρωτογενής υποδοχέας του PSΙΙ, QB 

δευτερογενής υποδοχέας του PSΙΙ, PQH2 ανηγμένη πλαστοκινόνη, Cyt b6/f κυτόχρωμα b6/f, PC 

πλαστοκυανίνη.  

 

Οι μετρήσεις του επαγωγικού φθορισμού πραγματοποιήθηκαν με συσκευή 

«Ανάλυσης της Απόδοσης των Φυτών» (Plant Efficiency Analyser, PEA) της 

Hansatech Instruments. Οι μετρήσεις αφορούσαν τόσο τις καλλιέργειες που 

αναπτύχθηκαν σε χαμηλή συγκέντρωση CO2, (καλλιέργειες αναφοράς), όσο και αυτές 

που αναπτύχθηκαν σε υψηλή συγκέντρωση CO2, παρουσία αλλά και απουσία DCMU. 

Εξετάστηκε επίσης και η επίδραση στον επαγωγικό φθορισμό της διαφορετικής 

έντασης φωτισμού (υψηλή και χαμηλή ένταση φωτισμού). Η ποσότητα του δείγματος 

που χρησιμοποιείται από κάθε τύπο καλλιέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

μέτρηση είναι 1ml, ενώ στα δείγματα που γίνονται μετρήσεις αναστολής της 

φωτοσυνθετικής ροής των ηλεκτρονίων προστίθονται DCMU σε τελική συγκέντρωση  

10-5 Μ. Όλα τα δείγματα πριν από τη μέτρηση του επαγωγικού φθορισμού παραμένουν 

στο σκοτάδι για 10 περίπου λεπτά.  

 

2.6 Απομόνωση των πλαστιδιακών μεμβρανών 
 

Για την απομόνωση των θυλακοειδών, η προετοιμασία των δειγμάτων γίνεται με 

φυγοκέντρισή τους στα 1500 g για 7min, το ίζημα των κυττάρων επαναδιαλύεται στη 

συνέχεια σε ρυθμιστικό διάλυμα HEPES 20mΜ, pH 7.0, που περιέχει 5%(v/v) 



γλυκερόλη. Το αιώρημα αυτό, αναμιγνύεται με γυάλινα σφαιρίδια, διαμέτρου 0.7 mm 

(Biospec Products Inc.), για το «σπάσιμο» των κυττάρων σε ομογενοποιητή (vibrogen 

cell mill, Type Vi2, Buhler). Η διαδικασία της ομογενοποίησης πραγματοποιείται 

συνολικά 4 φορές, η κάθε μία από τις οποίες διαρκεί 1min, με ενδιάμεσες διακοπές 3-

4min. Κατόπιν, το ομογενοποίημα φιλτράρεται μέσα από γυάλινο φίλτρο, για το 

διαχωρισμό των σφαιριδίων και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στα 500g για 10min, 

προκειμένου να απομακρυνθούν τα άσπαστα κύτταρα. Το υπερκείμενο φυγοκεντρείται 

ξανά στα 10000g για 1h και 10min. Το ίζημα που προκύπτει από αυτήν την 

φυγοκέντριση περιέχει δύο στρώματα: το επάνω στρώμα περιέχει τις πλαστιδιακές 

μεμβράνες, ενώ το κάτω στρώμα είναι κυρίως άμυλο. Η στρώση των θυλακοειδών 

μεταφέρεται με τη βοήθεια πινέλου στο ρυθμιστικό διάλυμα, για να φυγοκεντρηθεί 

τελικά στα 30000g για 10min.  

 

2.7 HPLC-Ανάλυση Πολυαμινών 
 

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κύριων πολυαμινών πουτρεσίνη (Put) 

σπερμιδίνη (Spd) και σπερμίνη (Spm) στα κύτταρα και στα θυλακοειδή 

πραγματοποιείται με τη χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High 

Performance Liquid Chromatography, HPLC) σύμφωνα με τη μέθοδο Kotzabasis et al. 

(1993). Η προετοιμασία των δειγμάτων περιλαμβάνει τη φυγοκέντριση δείγματος 

(κύτταρα ή θυλακοειδή) και επαναδιάλυση του δείγματος σε 1N NaOH, σε σχέση όγκου 

1:10 περίπου. Στη συνέχεια 200μl του διαλύματος αναμιγνύονται με 36% HCl σε 

αναλογία 1:1 (v/v), τα δείγματα κατόπιν, υδρολύονται στους 110 0C για 18 ώρες. Μετά 

από εξάτμιση των υπερκειμένων στους 800C, τα δείγματα επαναδιαλύονται σε 200μl 

PCA (perchloric acid) 5% (v/v). Για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των 

πολυαμινών είναι απαραίτητη η βενζυλίωση των δειγμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο 

των Flores και Galston (1982). Έτσι σε κάθε δείγμα προστίθεται 1ml 2N NaOH και 10μl 

Benzoyl Chloride. Μετά από ισχυρή ανάδευση και επώαση για 20min στους 25 0C, στα 

δείγματα προστίθενται 2ml κορεσμένου διαλύματος NaCl, για να σταματήσει η 

αντίδραση. Οι πολυαμίνες εκχυλίζονται σε 2ml διαιθυλαιθέρα, ο οποίος συλλέγεται και 

εξατμίζεται σε υδατόλουτρο στους 60 0C. Τα βενζοϋλικά παράγωγα των πολυαμινών 

επαναδιαλύονται σε 200μl 63% (v/v) μεθανόλης (HPLC grade) και 20μl του διαλύματος 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των πολυαμινών, με τη χρήση narrow bore C-18 

χρωματογραφικής στήλης. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε με τη 

χρησιμοποίηση συστήματος diode array SPD-M10A (Shimadzu) και ενός 

υπολογιστικού πακέτου Class VP (Shimadzu), σύμφωνα με τη μέθοδο των Kotzabasis 

et al. (1993). 



Για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό των πολυαμινών χρησιμοποιήθηκαν οι 

εξισώσεις παλινδρόμησης, που προέκυψαν από σειρά αναλύσεων (HPLC) γνωστών 

συγκεντρώσεων πολυαμινών: 

 

Πολυαμίνες                                                   nmoles/20 μl

Put                                                                   y = 10-6x 

Spd                                                                  y = 2•10-13 + 9•10-7x 

Spm                                                                 y= 4•10-7x 

 

(x : εμβαδόν της κορυφής (peak) σε mAUs, y : nmoles πολυαμίνης/20 μl ενέσιμου 

υλικού). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3.1 Επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στην αύξηση της βιομάζας 
 

Οι υγρές καλλιέργειες του μονοκύτταρου χλωροφύκους Scenedesmus obliquus 

αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 30 0C και ένταση φωτισμού ίση με 175μmole•m-2•sec-1 

(υψηλής έντασης φωτισμός). Στις καλλιέργειες ο αερισμός γινόταν με αέρα 

περιεκτικότητας 0.03% CO2 (καλλιέργειες αναφοράς, control), ενώ οι προς μελέτη 

καλλιέργειες αεριζόταν συνεχώς με μίγμα αέρα/CO2, περιεκτικότητας 10% σε CO2. Ο 

αρχικός όγκος πακεταρισμένων κυττάρων στην έναρξη των πειραμάτων ήταν ίσος με 

0.1μl/ml.  

 

Οι καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν σε υψηλή συγκέντρωση CO2 (10%) 

παρουσίασαν μεγάλη αύξηση βιομάζας σε σχέση με τις καλλιέργειες αναφοράς (0.03% 

CO2). Η διαφορά στη βιομάζα εμφανίστηκε μέσα στις πρώτες 20 ώρες του πειράματος. 

Ενώ η μέγιστη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο τύπων καλλιέργειας καταγράφηκε 

στις 74 ώρες (3η ημέρα του πειράματος). Συγκεκριμένα την τρίτη ημέρα παρουσιάστηκε 

αύξηση της βιομάζας της τάξης του 800% σε σχέση με την καλλιέργεια αναφοράς 

(Σχήμα 3.3). Σχηματικά η επίδραση του CO2 στη βιομάζα (PCV) στην διάρκεια 124 

ωρών επώασης φαίνεται στο Σχήμα 3.1.  

 

Επαναλήψεις του πειράματος επιβεβαιώνουν τόσο τη μεγάλη αύξηση της 

βιομάζας παρουσία του 10% CO2 όσο και το ότι ο μέγιστος ρυθμός αύξησης 

παρατηρείται την τρίτη ημέρα επώασης. Σκοπός των πειραμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ταχύτερη αύξηση της 

βιομάζας. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ο αερισμός να γίνεται με μίγμα αερίου 

περιεκτικότητας 10% CO2, έτσι ώστε το CO2 να μην αποτελεί περιοριστικό παράγοντα 

για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, αλλά και να μην είναι τοξικό για τα φύκη. 

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι οι φωτοσυνθετικές αντιδράσεις των μονοκύτταρων φυκών 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο ανάπτυξης του οργανισμού (Bishop & 

Senger, 1971). Προκειμένου να αποφευχθεί η επίδραση των διαφορετικών σταδίων 

ανάπτυξης, όλα τα πειράματα έγιναν με ισοχρονικές καλλιέργειες.  

 

Το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus όπως και όλοι οι φωτοσυνθετικοί 

οργανισμοί μπορεί να προσαρμόσει το φωτοσυνθετικό του μηχανισμό σε διαφορετικές 

εντάσεις φωτισμού (Senger & Fleischhacker, 1977). Προκειμένου να μελετηθεί η 

επίδραση της έντασης του φωτός στη δέσμευση του CO2, πραγματοποιήθηκε το 

επόμενο βήμα χρησιμοποιώντας πολύ χαμηλότερη ένταση φωτισμού. Έτσι, ενώ στα  



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Χρόνος (ώρες)

PC
V 

(μ
l/m

l κ
αλ
λι
έρ
γε
ια
ς)

 

Σχήμα 3.1. Καμπύλη μεταβολής του PCV στις καλλιέργειες αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε 

χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες υψηλής έντασης 

φωτισμού.  
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Σχήμα 3.2. Καμπύλη μεταβολής του PCV στις καλλιέργειες αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε 

χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες χαμηλής έντασης 

φωτισμού.  

 



πρώτα πειράματα η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (Photosynthetically Active 

Radiation, PAR) που ήταν διαθέσιμη στα φύκη ήταν ίση με 175μmole•m-2•sec-1, τώρα η 

PAR ήταν μόλις 75μmole•m-2•sec-1. Με δεδομένο ότι τα θρεπτικά, το CO2 και η 

θερμοκρασία είναι σταθερά, ο ρυθμός αύξησης εξαρτάται μόνο από την ένταση του 

φωτός και την πυκνότητα της καλλιέργειας (Senger & Fleischhacker, 1977). Όπως 

αναμενόταν η ανάπτυξη και των δύο τύπων καλλιέργειας είναι μικρότερη, σε αυτές τις 

συνθήκες, σε σύγκριση με την ανάπτυξη σε υψηλής έντασης φωτισμό, καθώς το φως 

αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει κορεσμός, όσον 

αφορά στο CO2.  

 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2 παρατηρήθηκε αύξηση της βιομάζας των 

καλλιεργειών που αναπτύχθηκαν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση CO2, σε σχέση με τις 

καλλιέργειες αναφοράς και υπό συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού. Η μέγιστη 

ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο τύπων καλλιεργειών παρουσιάστηκε στις 78 ώρες 

(3η ημέρα) και ήταν της τάξης του 400% (Σχήμα 3.3)  
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Σχήμα 3.3. Καμπύλη μεταβολής της ποσοστιαίας αύξησης της βιομάζας (PCV) των 

καλλιεργειών που αναπτύχθηκαν με 10%CO2 (σε σύγκριση με το control), σε συνθήκες υψηλής 

έντασης φωτισμού (μπλε χρώμα) και σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού (κόκκινο χρώμα).  
 
 
 



3.2 Επιπτώσεις του CO2 στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό 

 

Εξετάστηκε η επίδραση του CO2 στο συνολικό ποσό των χλωροφυλλών (total 

chls) και στο λόγο chla/chlb, στο χλωροφύκος Scenedesmus obliquus, που 

αναπτύχθηκε τόσο υπό συνθήκες υψηλής έντασης φωτισμού, όσο και υπό συνθήκες 

χαμηλής έντασης φωτισμού. Ο λόγος chla/chlb, μελετήθηκε, καθώς αποτελεί μια κύρια 

ένδειξη για τη δομή και λειτουργία της φωτοσυνθετικής κεραίας (LHCΙΙ) και κατ’ 

επέκταση της προσαρμογής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε χαμηλές και υψηλές 

εντάσεις φωτισμού.  

 

Γενικά η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλες των φυτών που έχουν αναπτυχθεί σε 

χαμηλής έντασης φωτισμό, είναι υψηλότερη σε σχέση με εκείνα που αναπτύχθηκαν σε 

υψηλής έντασης φωτισμό. Το ίδιο ισχύει και για το χλωροφύκος Scenedesmus (Senger 

& Fleischhacker, 1977). Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε και στην παρούσα μελέτη. Στο 

Σχήμα 3.4 φαίνονται τα επίπεδα των χλωροφυλλών (μgr/μl PCV) σε καλλιέργειες που 

επωάστηκαν για 5 ημέρες σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτισμού και στο Σχήμα 3.5 

σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού.  

 

Στις καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν σε υψηλή συγκέντρωση CO2 η 

περιεκτικότητα σε ολικές χλωροφύλλες είναι μικρότερη σε σχέση με τις καλλιέργειες 

που αναπτύχθηκαν σε χαμηλή συγκέντρωση CO2 (Σχήματα 3.4, 3.5). Το γεγονός αυτό 

συμφωνεί με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανώτερα φυτά  (Cook, Tissue, 

Roberts & Oechel, 1998). Η απώλεια αυτή στην περιεκτικότητα σε χλωροφύλλες 

θεωρήθηκε αρχικά ότι οφείλεται σε διάσπαση της ακεραιότητας των χλωροπλαστών 

από μεγάλους κόκκους αμύλου (Cave et al., 1981). Ωστόσο, μετέπειτα μελέτες 

απέδειξαν ότι η αφθονία δύο γονιδίων ειδικευμένων για το LHCΙ (cab-7) και LHCΙΙ 

(cab-3C) μειώνεται σε συνθήκες υψηλού CO2 και επηρεάζεται από αυξημένη 

συγκέντρωση σακχάρων εσωτερικά. Είναι λοιπόν περισσότερο πιθανό, ότι η απώλεια 

σε περιεκτικότητα σε χλωροφύλλες που παρατηρείται σε υψηλή συγκέντρωση CO2 

προκαλείται από τη συσσώρευση των διαλυτών σακχάρων παρά από το ίδιο το άμυλο 

(Van Oosten, Wilkins & Besford, 1994).   

  

Όσον αφορά το λόγο chla/chlb είναι γνωστό ότι τα φυτά που αναπτύσσονται σε 

χαμηλό φωτισμό παρουσιάζουν μικρότερο λόγο σε σχέση με τα φυτά που 

αναπτύσσονται σε υψηλό φωτισμό. Για παράδειγμα στο είδος Atriplex patula ο λόγος 

μειώνεται από 3.38 σε υψηλό φωτισμό σε 2.97 σε χαμηλό φωτισμό  
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Σχήμα 3.4. Καμπύλη μεταβολής της συγκέντρωσης των ολικών χλωροφυλλών στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε 

συνθήκες υψηλής έντασης φωτισμού. 
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Σχήμα 3.5. Καμπύλη μεταβολής της συγκέντρωσης των ολικών χλωροφυλλών στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε 

συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού.  
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Σχήμα 3.6. Γραφική απεικόνιση της μεταβολής του λόγου chla/chlb στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες 

υψηλής έντασης φωτισμού.  
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Σχήμα 3.7. Γραφική απεικόνιση της μεταβολής του λόγου chla/chlb στις καλλιέργειες 
αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10% CO2 (κόκκινο 
χρώμα) σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτισμού.  
 



Στο Scenedesmus που αναπτύσσεται υπό διαφορετικές εντάσεις φωτισμού ο λόγος 

αυτός δεν είναι πολύ χαμηλότερος στο κύτταρα που αναπτύσσονται σε χαμηλό 

φωτισμό (Senger & Fleischhacker, 1977), γεγονός που αποδείκτηκε και στην παρούσα 

μελέτη (Σχήματα 3.6, 3.7) 

 

Ο λόγος αυτός είναι χαρακτηριστικός του μεγέθους της φωτοσυνθετικής κεραίας 

(Light Harvesting Complex, LHCΙΙ). Όταν ο λόγος μειώνεται το μέγεθος της 

φωτοσυνθετικής κεραίας αυξάνεται και αντίστροφα. Όπως φαίνεται λοιπόν, από τα 

σχήματα, τόσο σε συνθήκες υψηλού φωτισμού, όσο και σε χαμηλό φωτισμό ο λόγος 

είναι μεγαλύτερος στα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε μεγάλη συγκέντρωση CO2 

γεγονός που σημαίνει ότι η φωτοσυνθετική κεραία (LHCΙΙ) μικραίνει. Είναι γνωστό 

άλλωστε ότι το σύμπλοκο LHCΙΙ περιέχει υψηλή συγκέντρωση χλωροφύλλης β, έτσι 

οποιαδήποτε μείωση του προκαλεί αύξηση της αναλογίας chla/chlb.  

 
3.3 Επίδραση του CO2 στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή 

 

Ισοχρονικές καλλιέργειες του Scenedesmus obliquus αναπτύχθηκαν σε υψηλή 

(10%) και χαμηλή (0,03%) συγκέντρωση CO2, τόσο υπό συνθήκες υψηλής έντασης 

φωτισμού (175μmole m-2 sec-1), όσο και υπό χαμηλή ένταση φωτισμού (75μmole m-2 

sec-1). Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας σε 

διάφορες εντάσεις φωτός, καθώς και μετρήσεις της αναπνοής μετά από 24 και 72 ώρες 

επώασης των καλλιεργειών. 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ρυθμός παραγωγής O2 ανά μόριο chl 

(μmoleO2 mgchl-1 h-1) στα κύτταρα τα οποία αναπτύχθηκαν με υψηλή συγκέντρωση 

CO2 είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε χαμηλή 

συγκέντρωση CO2, στα δείγματα που μετρήθηκαν μετά από 24 ώρες επώασης 

(Σχήματα 3.8, 3.9). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η μέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη στα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε υψηλό CO2, και 

κατ’ επέκταση ότι το CO2 αυξάνει την αποδοτικότητα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. 

Φαίνεται επίσης ότι στα κύτταρα με υψηλή συγκέντρωση CO2 μειώνεται η 

αναπνευστική δραστηριότητα, όπως δείχνουν οι μετρήσεις του ρυθμού δέσμευσης O2. 

Η μείωση του ρυθμού αναπνοής, όπως παρατηρήθηκε εδώ έχει παρατηρηθεί και σε 

άλλα είδη φυτών (Drake et al., 1997). Η μείωση αυτή που προκαλείται από την υψηλή 

συγκέντρωση CO2 φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα μιας άμεσα ανατρεπόμενης 

επίδρασης πάνω σε δύο ένζυμα κλειδιά της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς 
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Σχήμα 3.8. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα), σε 

διαφορετικές εντάσεις φωτισμού. Η επώαση έγινε για 24ώρες σε υψηλής έντασης φωτισμό. 

 Σχήμα 3.9. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα), σε 

διαφορετικές εντάσεις φωτισμού. Η επώαση έγινε για 24ώρες σε χαμηλής έντασης φωτισμό. 
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ηλεκτρονίων (Bunce, 1990) αποτελεί μέρος της προσαρμογής του οργανισμού σε 

υψηλή συγκέντρωση CO2 (Azcon-Bieto et al., 1994).  

 

Τέλος συγκρίνοντας τις μετρήσεις μεταξύ της υψηλής έντασης φωτισμού και της 

χαμηλής έντασης φωτισμού για τις 24 ώρες επώασης (Σχήματα 3.8, 3.9), προκύπτει ότι 

ο ρυθμός αναπνοής είναι υψηλότερος στα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε μεγάλης 

έντασης φωτισμό, τόσο με υψηλό, όσο και χαμηλό CO2, και το σημείο αντιστάθμισης 

τους, (σημείο επαφής της καμπύλης με τον Χ-άξονα) επιτυγχάνεται σε υψηλότερες 

εντάσεις φωτός σε σύγκριση με τα κύτταρα που αναπτύσσονται σε μικρής έντασης 

φωτισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα 

αυτά σύμφωνα και με παρόμοιες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν 

(Senger & Fleischhacker, 1977) υποδηλώνουν μείωση του επιπέδου του LHCΙΙ με την 

αύξηση της συγκέντρωσης του CO2.  

 

Οι μετρήσεις που έγιναν μετά από 72 ώρες επώασης των καλλιεργειών, 

παρουσίασαν μειωμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των κυττάρων σε υψηλό CO2 

σε σχέση με τα κύτταρα σε χαμηλό CO2 (Σχήματα 3.10, 3.11). Το γεγονός αυτό 

οφείλεται πιθανότατα στο ότι την τρίτη ημέρα επώασης των καλλιεργειών 

πραγματοποιείται αύξηση της βιομάζας των κυττάρων με υψηλό CO2 της τάξης του 

800% σε σχέση με τη βιομάζα των κυττάρων του χαμηλού CO2, σε συνθήκες υψηλής 

έντασης φωτισμού και της τάξης του 400% σε χαμηλής έντασης φωτισμό αντίστοιχα 

(Σχήμα 3.3). Η αυξημένη κυτταρική πυκνότητα αυξάνει τον αυτο-σκιασμό και κατ’ 

επέκταση το μέσο φως που παρέχεται ανά κύτταρο μειώνεται σημαντικά (cf. Senge et 

al., 1972) στις καλλιέργειες με υψηλό CO2.  
 

Ουσιαστικά δηλαδή παρατηρείται μια φυσιολογική προσαρμογή των κυττάρων 

που αναπτύσσονται σε υψηλή συγκέντρωση CO2 σε συνθήκες χαμηλής έντασης 

φωτισμού. Το φαινόμενο της φωτοπροσαρμογής σε χαμηλής έντασης φωτισμού, 

σύμφωνα και με τους Kotzabasis et al., (1999) σημαίνει αύξηση του επιπέδου του LHC 

(μείωση της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, μείωση της αναλογίας 

chla/chlb) και ακριβώς το αντίθετο της επίδρασης του CO2 με αποτέλεσμα όχι μόνο να 

εκμηδενίζει αλλά να επικαλύπτει τις πραγματικές επιδράσεις του CO2 στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό. 

 

Η απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των καμπυλών στην υψηλή ένταση 

φωτισμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν που παρατηρείται στη χαμηλή ένταση 

(Σχήματα 3.8, 3.9), γεγονός που δικαιολογείται από το ότι η επί τοις εκατό αύξηση  



-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ένταση φωτισμού (μmole.m-2.sec-1)

Φ
ω
το
συ
νθ
ετ
ικ
ή 
δρ
ασ

τη
ρι
ότ
ητ
α

(μ
m

ol
e 

 O
2.m

gr
 c

hl
-1

.h
-1

) 

-20
-10

0
10
20

0 5 10 15 20

Σχήμα 3.10. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα), σε 

διαφορετικές εντάσεις φωτισμού. Η επώαση έγινε για 72ώρες σε υψηλής έντασης φωτισμό. 
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Σχήμα 3.11. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα), σε 

διαφορετικές εντάσεις φωτισμού. Η επώαση έγινε για 72ώρες σε χαμηλής έντασης φωτισμό. 

 

 

 



(%) της βιομάζας των κυττάρων του CO2 στην υψηλή ένταση φωτισμού είναι διπλάσια 

σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση στο χαμηλό φωτισμό. Και σε αυτήν την περίπτωση 

τα σημεία αντιστάθμισης επιτυγχάνονται σε υψηλότερες εντάσεις φωτισμού στα 

κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε υψηλό φωτισμό.  

 
Πίνακας 3.1. Λόγος chla/chlb στις καλλιέργειες αναφοράς (0.03%CO2) και στις καλλιέργειες με 

10%CO2, μετά από 24 και 72 ώρες επώασης σε υψηλής και χαμηλής έντασης φωτισμό. 

Συνθήκες ανάπτυξης Καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) 

Καλλιέργειες μελέτης  

(10%CO2) 

24ώρες (υψηλής έντασης 

φωτισμός) 

2,90 3,14 

24ώρες (χαμηλής έντασης 

φωτισμός) 

2,91 3,11 

72ώρες (υψηλής έντασης 

φωτισμός) 

2,94 3,00 

72ώρες (χαμηλής έντασης 

φωτισμός) 

2,94 3,06 

 

Ο λόγος chla/chlb, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι χαρακτηριστικός του μεγέθους 

της φωτοσυνθετικής κεραίας (LHC), και όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1 αυξάνεται στα 

κύτταρα που αναπτύσσονται σε υψηλή συγκέντρωση CO2, γεγονός που υποδηλώνει τη 

μείωση της φωτοσυνθετικής κεραίας σε αυτές της συνθήκες. Παρόλα αυτά και για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω (αυτοσκιασμός) οι πυκνές καλλιέργειες των 72 

ωρών μείωσαν δραστικά τη διαφορά τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 Προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις υψηλές συγκεντρώσεις 
CO2

 

Προκειμένου να μελετηθεί η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στην 

υψηλή συγκέντρωση CO2, αναπτύχθηκαν καλλιέργειες σε χαμηλό CO2 (0.03%) και σε 

υψηλό CO2 (10%). Η επώαση διήρκησε 24 ώρες, και στη συνέχεια οι καλλιέργειες 

μεταφέρθηκαν, οι μεν πρώτες στην υψηλή συγκέντρωση CO2, οι δε δεύτερες στη 

χαμηλή. Έγιναν μετρήσεις της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής 

των καλλιεργειών, τις πρώτες δέκα ώρες που ακολούθησαν μετά την αλλαγή στις 

συνθήκες ανάπτυξής τους. Μελετήθηκε επίσης και η μεταβολή του λόγου chla/chlb, στα 

δείγματα.  

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.12, όπου οι μετρήσεις αφορούν τη μεταφορά των 

καλλιεργειών από την υψηλή συγκέντρωση του CO2 στη χαμηλή, το χρόνο μηδέν (t=0) 

που γίνεται η μεταφορά μετά από 20 ώρες επώασης, η φωτοσυνθετική δραστηριότητα 

των κυττάρων που αναπτύχθηκαν σε υψηλό CO2 είναι υψηλότερη, όπως άλλωστε 

αναμενόταν, σε σχέση με τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε χαμηλό CO2. Με την 

πάροδο του χρόνου όμως η φωτοσυνθετική δραστηριότητα μειώνεται, για να καταλήξει 

τελικά μετά από 10 ώρες, στη χαμηλή συγκέντρωση CO2 να παρουσιάσει την ίδια 

περίπου φωτοσυνθετική δραστηριότητα με τα κύτταρα που από την αρχή 

αναπτύσσονται σε χαμηλή συγκέντρωση CO2.  

 

Αντίστροφα στο Σχήμα 3.13, οι μετρήσεις αφορούν τη μεταφορά καλλιέργειας 

που αναπτύχθηκε για 20 ώρες σε χαμηλό CO2 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε υψηλή 

συγκέντρωση CO2. Όπως φαίνεται αρχικά (t=0), η φωτοσυνθετική δραστηριότητα είναι 

χαμηλότερη σε σχέση με τα κύτταρα που αναπτύσσονται σε υψηλό CO2. Στη συνέχεια, 

μετά τη μεταφορά, η φωτοσυνθετική δραστηριότητα παρουσιάζει άμεση αύξηση, και 

μέσα σε 2 ώρες έχει φτάσει σχεδόν τις τιμές της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των 

κυττάρων που εξ’ αρχής αναπτύσσονται υπό υψηλό CO2.  

 

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 3.12, 3.13 η προσαρμογή από χαμηλό σε υψηλό 

CO2 επιτυγχάνεται πιο γρήγορα σε σχέση με την αντίστροφη προσαρμογή από υψηλό 

σε χαμηλό CO2. Πειράματα με καλλιέργειες Anacystis nidulans έδειξαν ότι οι 

καλλιέργειες χρειάζονται 168 ώρες για να προσαρμόσουν το φωτοσυνθετικό τους 

μηχανισμό από υψηλή σε χαμηλή συγκέντρωση CO2, ενώ μόνο 72 ώρες είναι 

απαραίτητες για την προσαρμογή από χαμηλή σε υψηλή συγκέντρωση. Αναλύσεις 

χρωστικών, έρευνες πάνω στη φυσιολογία και αναλύσεις πολυπεπτιδίων των  
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Σχήμα 3.12. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας της καλλιέργειας που 

αναπτύχθηκε σε 10%CO2 και προσαρμόζεται σε 0.03%CO2.  
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Σχήμα 3.13. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας καλλιέργειας που 

αναπτύχθηκε σε 0.03%CO2 και προσαρμόζεται σε 10% CO2. 
 



φυκοβιλίνων αποδεικνύουν ότι η προσαρμογή σε διαφορετικές συγκεντρώσεις CO2 

είναι μια λειτουργία της ανάπτυξης (Muller et al., 1993; Markus et al., 1983).  

 

Όσον αφορά την αναπνευστική δραστηριότητα τα κύτταρα που μεταφέρονται από 

την υψηλή συγκέντρωση CO2 στη χαμηλή, παρουσιάζουν αύξηση της αναπνευστικής 

δραστηριότητας καθώς αρχικά ήταν μικρότερη από τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε 

χαμηλή συγκέντρωση CO2, και μετά από τρεις ώρες πλησιάζει στα επίπεδα των 

καλλιεργειών αναφοράς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.14.  

 

Τα κύτταρα που αναπτύσσονται σε χαμηλή συγκέντρωση CO2, παρουσιάζουν 

υψηλότερο ρυθμό αναπνοής το χρόνο 0 (t=0), οπότε και πραγματοποιείται η μεταφορά 

τους στην υψηλή συγκέντρωση CO2, και στη συνέχεια τις δύο πρώτες ώρες μετά την 

αλλαγή, ο ρυθμός αναπνοής μειώνεται, για να φτάσει τα επίπεδα των κυττάρων που 

από την αρχή αναπτύσσονται σε υψηλό CO2 (Σχήμα 3.15). 

 

Η μελέτη του λόγου chla/chlb, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που 

αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επίδραση του CO2 στο μέγεθος της φωτοσυνθετικής 

κεραίας και ως εκ τούτου τη δυνατότητα προσαρμογής του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού σε αλλαγές της συγκέντρωσης του CO2. Στο Σχήμα 3.16 φαίνεται η μείωση 

του λόγου με την πάροδο του χρόνου στα κύτταρα που μεταφέρθηκαν από την υψηλή 

συγκέντρωση CO2 στη χαμηλή, γεγονός που σημαίνει ότι το μέγεθος της 

φωτοσυνθετικής κεραίας αυξάνεται, καθώς τα κύτταρα προσαρμόζονται στις νέες 

συνθήκες. Αντίθετα, στο Σχήμα 3.17 φαίνεται η αύξηση του λόγου chla/chlb στα 

κύτταρα που μεταφέρθηκαν από τη χαμηλή συγκέντρωση CO2 στην υψηλή, γεγονός 

που σημαίνει ότι η φωτοσυνθετική κεραία μικραίνει κατά την προσαρμογή τους στην 

υψηλή συγκέντρωση CO2.  

 

Όλα τα παραπάνω πειράματα που αφορούσαν μετρήσεις φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας, αναπνοής, σχέσης chla/b, για τον έλεγχο της προσαρμογής του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε αλλαγές της συγκέντρωσης του CO2 έδειξαν ξεκάθαρα 

ότι η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού επικεντρώνεται σε αυξομειώσεις 

του μεγέθους του LCHΙΙ και ότι η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού από 

χαμηλά επίπεδα CO2 σε υψηλά γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και ολοκληρώνεται μέσα 

σε 2-4 ώρες, ενώ αντίθετα η προσαρμογή από υψηλές συγκεντρώσεις CO2 σε χαμηλές 

διαρκεί περίπου 10 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις το χλωροφύκος Scenedesmus 

obliquus, δείχνει θαυμαστά γρήγορη προσαρμογή, τη στιγμή που οι αντίστοιχες τιμές 



σε καλλιέργειες Anacystis nidulans είναι 72 και 168 ώρες αντίστοιχα (Muller et al., 

1993; Markus et al., 1983). 
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Σχήμα 3.14. Καμπύλη μεταβολής της αναπνευστικής δραστηριότητας καλλιέργειας που 

αναπτύχθηκε σε 10%CO2 και προσαρμόζεται σε 0.03%CO2.  
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Σχήμα 3.15. Καμπύλη μεταβολής της αναπνευστικής δραστηριότητας καλλιέργειας που 

αναπτύχθηκε σε 0.03%CO2 και προσαρμόζεται σε 10%CO2.  
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Σχήμα 3.16. Καμπύλη μεταβολής του λόγου chla/chlb καλλιέργειας που αναπτύχθηκε σε 

10%CO2 και προσαρμόζεται σε 0.03%CO2.  
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Σχήμα 3.17. Καμπύλη μεταβολής του λόγου chla/chlb καλλιέργειας που αναπτύχθηκε σε 

0.03%CO2 και προσαρμόζεται σε 10%CO2.  

 
 

 



3.5 Φυσικοχημική προσέγγιση της επίδρασης του CO2 στο φωτοσυνθετικό 
μηχανισμό με μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού 

 

Οι βιοχημικές/φυσιολογικές μετρήσεις ανάλυσης φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας, αναπνοής, συγκέντρωσης χλωροφυλλών και εκτίμησης της σχέσης 

chla/chlb, που προηγήθηκαν δίνουν μια πρώτη εικόνα της μεταβολής του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού, που επέρχεται με την επίδραση υψηλής συγκέντρωσης 

CO2. Για ασφαλέστερα ωστόσο συμπεράσματα πιθανών αλλαγών στη μοριακή δομή 

και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, απαιτείται και η φυσικοχημική 

προσέγγιση του προβλήματος με μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού.  

 

Τόσο σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτισμού, όσο και σε χαμηλής έντασης 

φωτισμό, οι παράμετροι αρχικός φθορισμός (Fo), μέγιστος φθορισμός (Fm), 

μεταβλητός φθορισμός (Fv) και ο απαιτούμενος χρόνος (Tm) για μέγιστο φθορισμό 

παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στα κύτταρα που ήταν προσαρμοσμένα σε υψηλή 

συγκέντρωση CO2, σε σχέση με τις καλλιέργειες αναφοράς (Πίνακες 3.2, 3.3). Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί το Tm σχετίζεται με το μέγεθος της φωτοσυνθετικής κεραίας (LHC). 

Στην προκειμένη περίπτωση η αύξηση του χρόνου Tm στις καλλιέργειες που έχουν 

αναπτυχθεί σε υψηλό CO2, αντανακλά μείωση του μεγέθους της φωτοσυνθετικής 

κεραίας, συμπέρασμα το οποίο προέκυψε και από τις μετρήσεις του λόγου chla / chlb, 

τόσο σε χαμηλής, όσο και σε υψηλής έντασης φωτισμό.  

 

Ο λόγος Fv/Fm, που υποδηλώνει την απόδοση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, 

εμφανίζεται περίπου ίσος στους δύο τύπους καλλιεργειών σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού (Σχήμα 3.19), ενώ στον υψηλής έντασης φωτισμό παρουσιάζει πτωτική τάση 

στα κύτταρα που αναπτύσσονται σε υψηλό CO2 (Σχήμα 3.18). Η τάση μείωσης ξεκινάει 

περίπου την τρίτη ημέρα (50-70 ώρες), όπου και πραγματοποιείται η μέγιστη αύξηση 

της βιομάζας σε σχέση με την καλλιέργεια αναφοράς. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αιτιολογηθεί είτε ως μικρή μείωση της απόδοσης του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, είτε 

σύμφωνα και με τους Faria et al., (1999) ως αποτέλεσμα του φαινομένου της 

φωτοπροσαρμογής τους σε χαμηλότερες εντάσεις φωτισμού, λόγω του αυτοσκιασμού, 

που δημιουργείται από τα κύτταρα μέσω της μεγάλης αύξησης της βιομάζας.  
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Σχήμα 3.18. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής απόδοσης στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες 

υψηλής έντασης φωτισμού.  
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Σχήμα 3.19. Καμπύλη μεταβολής της φωτοσυνθετικής απόδοσης στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες 

χαμηλής έντασης φωτισμού.  

 
 



 



 



Η απόκριση της ενεργότητας του φωτοσυστήματος ΙΙ στις αλλαγές της 

συγκέντρωσης του CO2, μπορεί να μελετηθεί με μετρήσεις της κινητικής του 

επαγωγικού φθορισμού μετά από αναστολή της φωτοσυνθετικής ροής των 

ηλεκτρονίων, παρουσία DCMU. Στην προκειμένη περίπτωση τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι ο χρόνος Tm (Πίνακες 3.4, 3.5), που αντιπροσωπεύει το χρόνου που απαιτείται για 

να επιτευχθεί η αναγωγή του Q με την παρουσία DCMU είναι ανάλογος με τον αριθμό 

των Q μορίων (Dubertret & Joliot, 1974) και κατ’ επέκταση σχετίζεται με την πυκνότητα 

των κέντρων αντίδρασης του PSΙΙ στο δείγμα, δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των κυττάρων που αναπτύχθηκαν σε υψηλό CO2 και αυτών που αναπτύχθηκαν 

σε χαμηλό CO2. Δηλαδή, η πυκνότητα των κέντρων αντίδρασης είναι όμοια στα 

κύτταρα που είναι προσαρμοσμένα τόσο σε χαμηλή, όσο και σε υψηλή συγκέντρωση 

CO2. Η μεταβλητή Fv επιλέχθηκε για την εκτίμηση της διέγερσης του PSΙΙ. Η Fv 

(Fv=Fm-Fo) είναι η διαφορά μεταξύ του φθορισμού των οξειδωμένων κέντρων του PSΙΙ 

(Fo) και των ανηγμένων κέντρων του PSΙΙ (Fm). Η Fv, παρουσία DCMU, παρουσίασε 

μεγαλύτερες τιμές στα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε υψηλό CO2, γεγονός που 

υποδηλώνει υψηλότερη διέγερση του PSΙΙ και συμφωνεί με την υψηλότερη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα που παρουσιάζουν οι καλλιέργειες με υψηλό CO2 

ανεξαρτήτως της επώασης τους σε υψηλής (Σχήμα 3.20) ή χαμηλής έντασης φωτισμό 

(Σχήμα 3.21). 
 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν απόλυτα με αποτελέσματα μελετών που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (Miyachi et al., 1996) και παρατίθενται στους 

πίνακες 3.4 και 3.5, τόσο όσο αφορά συνθήκες υψηλού φωτισμού, όσο για συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού. Φαίνεται επίσης ότι και ο αρχικός φθορισμός F0 ήταν υψηλότερος 

στα κύτταρα που αναπτύχθηκαν υπό υψηλή συγκέντρωση CO2.  
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Σχήμα 3.20. Καμπύλη μεταβολής του μεταβλητού φθορισμού στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03% CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες 

υψηλής έντασης φωτισμού. 
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Σχήμα 3.21. Καμπύλη μεταβολής του μεταβλητού φθορισμού στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03% CO2) (μπλε χρώμα) και στις καλλιέργειες με 10%CO2 (κόκκινο χρώμα) σε συνθήκες 

χαμηλής έντασης φωτισμού.  

 
 



Ανάλογα πειράματα των Ogawa et al., (1984, 1985), έδειξαν ότι στα κύτταρα που 

αναπτύσσονται σε χαμηλό CO2 το περισσότερο φως που απορροφάται από το PSΙ δεν 

χρησιμοποιείται για την οξείδωση του υποδοχέα των ηλεκτρονίων του PSΙΙ μέσω της 

γραμμικής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων. Είναι πιο πιθανόν ότι αυτή η ενέργεια 

χρησιμοποιείται για την κυκλική ροή ηλεκτρονίων του PSΙ προκειμένου να οδηγήσει την 

ανόργανη αντλία άνθρακα στα κύτταρα χαμηλού CO2 της Anabaena variabilis και 

Anacystis nidulans. Τα ίδια φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν και στα 

πράσινα φύκη Dunaliella tertiolecta, Clamydomonas reinhardtii C-9, και Chlorella 

vulgaris 11g (Burger et al., 1988). Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι η αναλογία των κέντρων 

αντιδράσεων του PSΙΙ/PSΙ είναι υψηλότερη σε κύτταρα Anacystis nidulans υψηλού 

CO2 σε σχέση με αυτά που αναπτύχθηκαν σε χαμηλό. 

 



 

 



 

 



 
 

 
3.6 HPLC-Ανάλυση Πολυαμινών  

 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια (Kotzabasis et al., 

1999) έδειξαν ότι οι αυξομειώσεις της φωτοσυλλεκτικής κεραίας LHCΙΙ και κατ’ 

επέκταση η φωτοπροσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε διαφορετικές 

συνθήκες φωτισμού, ελέγχεται από τις αλλαγές του επιπέδου των πολυαμινών και 

ειδικότερα από τις μεταβολές της αναλογίας Put/Spm. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκε το επόμενο διερευνητικό βήμα, προκειμένου να εξεταστούν τα 

επίπεδα των πολυαμινών κατά την έκθεση των καλλιεργειών σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις CO2.  

 

Επιπλέον είναι γνωστό ότι οι πολυαμίνες και κυρίως η διαμίνη πουτρεσίνη, 

αποτελούν δείκτες stress (Smith et al., 1985) που μπορεί να προκληθεί από διάφορες 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η υψηλή εξωτερική ωσμωμοριακότητα, η έλλειψη 

θρεπτικών αλάτων, η αλατότητα, η υψηλή θερμοκρασία, το ψύχος, κ.λ.π. Με τη χρήση 

λοιπόν του επιπέδου των πολυαμινών ως δείκτη stress, στην παρούσα εργασία, θα 

ελεγχθεί, εκτός των άλλων, μια πιθανή τοξική επίδραση της υψηλής συγκέντρωσης του 

CO2 στις καλλιέργειες Scenedesmus obliquus. 

 

Στην προκειμένη μελέτη οι μετρήσεις των πολυαμινών πραγματοποιήθηκαν σε 

καλλιέργειες που επωάστηκαν για 20 ώρες. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα επώασης, προκειμένου οι καλλιέργειες να έχουν αρκετά μικρή πυκνότητα, 

ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του αυτο-σκιασμού των κυττάρων, αλλά 

παράλληλα να έχουν προσαρμοστεί τα κύτταρα στις συνθήκες ανάπτυξης που 

μελετήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν και πάλι δύο τύποι καλλιεργειών: η καλλιέργεια που 

αναπτύχθηκε σε χαμηλό CO2 (0.03%) και αυτή που αναπτύχθηκε σε υψηλό CO2 

(10%).  

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.22, τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε υψηλή 

συγκέντρωση CO2 παρουσίασαν αυξημένες τιμές πολυαμινών σε σχέση με την 

καλλιέργεια αναφοράς με βάση τις μετρήσεις ανά βιομάζα (pmole PAs/ μl PCV). Η 

αύξηση όμως αυτή, και κυρίως της πουτρεσίνης, που αποτελεί δείκτη stress, είναι 

αρκετά μικρή και δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα κύτταρα που 

αναπτύσσονται υπό υψηλό CO2 βρίσκονται σε κατάσταση stress.  



 

Άλλωστε στο Σχήμα 3.23 παρατίθενται οι μετρήσεις των πολυαμινών ως προς τη 

συγκέντρωση των πρωτεϊνών των δειγμάτων (pmole PAs/ μgr Pr.). Οι μετρήσεις αυτές  
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Σχήμα 3.22. Γραφική απεικόνιση των πολυαμινών ανά βιομάζα, στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) και στις καλλιέργειες με 10%CO2. 
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Σχήμα 3.23. Γραφική απεικόνιση των πολυαμινών ανά πρωτεΐνες, στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) και στις καλλιέργειες με 10%CO2. 
 

δείχνουν μείωση και των τριών κύριων πολυαμινών (Put, Spd, Spm) στα κύτταρα που 

αναπτύχθηκαν στην υψηλή συγκέντρωση CO2, σε σχέση πάντα με εκείνα που 

αναπτύχθηκαν υπό χαμηλή συγκέντρωση CO2. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στο ότι 

οι καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε υψηλό CO2 εμφανίζουν μεγάλη αύξηση 

βιομάζας των κυττάρων και κατά συνέπεια αύξηση της συγκέντρωση των πρωτεϊνών 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.24. 

 

Οι μετρήσεις αυτές δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα 

όσον αφορά την επίδραση της αυξημένης συγκέντρωσης CO2 στη δομή και λειτουργία 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του χλωροφύκους. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μέτρηση των πολυαμινών σε απομονωμένες 

μεμβράνες θυλακοειδών.  
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Σχήμα 3.24. Γραφική απεικόνιση της ποσότητας των πρωτεϊνών, στις καλλιέργειες αναφοράς 

(0.03%CO2) και στις καλλιέργειες με 10%CO2. 
 

 

 

 
 
 
3.7 HPLC-ανάλυση πολυαμινών σε απομονωμένα θυλακοειδή 

 

Προηγούμενες μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν στα θυλακοειδή του 

σπανακιού, έδειξαν όχι μόνο την ύπαρξη και των τριών κύριων πολυαμινών (Put, Spd, 

Spm) σε αυτές τις μεμβράνες αλλά, επιπλέον, και ότι οι πολυαμίνες βρίσκονται 

συνδεδεμένες σε υποσύμπλοκα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, όπως η 

φωτοσυνθετική κεραία (LCHΙΙ) και το φωτοσύστημα ΙΙ (PSΙΙ). Ο πυρήνας (PSΙΙ-core) 

και το κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ, περιέχουν μόνο την τετραμίνη Spm, 

σε μεγάλη συγκέντρωση (Kotzabasis et al., 1993).  

 

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πολυαμινών που 

περιέχονται στις μεμβράνες των θυλακοειδών των κυττάρων από δύο τύπους 

καλλιέργειας. Η πρώτη καλλιέργεια αναπτύχθηκε για 20 ώρες υπό χαμηλή 

συγκέντρωση CO2 και η δεύτερη υπό υψηλή. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.25 η 



πουτρεσίνη και η σπερμίνη παρουσιάζονται αυξημένες στα κύτταρα που 

αναπτύχθηκαν σε μεγάλη συγκέντρωση CO2. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση η 

παρατηρούμενη αύξηση δεν είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να προκύψει το συμπέρασμα 

ότι τα κύτταρα βρίσκονται σε κατάσταση stress.  
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Σχήμα 3.25 Γραφική απεικόνιση των πολυαμινών ανά πρωτεΐνες στα θυλακοειδή των 

καλλιεργειών αναφοράς (0.03%CO2) και των καλλιεργειών με 10%CO2. 

Έχει αποδειχθεί ότι η αναλογία Put/Spm και όχι μόνο τα επίπεδα της Put και 

Spm, είναι ο κύριος παράγοντας ρύθμισης της δομής του LHCΙΙ και κατ’ επέκταση της 

λειτουργίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Kotzabasis et al., 1999). Οι ίδιοι 

συγγραφείς επίσης απέδειξαν ότι ο πρωτογενής φωτοϋποδοχέας που ρυθμίζει τη 

φωτοπροσαρμογή ρυθμίζει και τη σχέση Put/Spm. Συνοπτικά έχει παρατηρηθεί ότι η 

μείωση της Put ή η αύξηση της Spm (μείωση της σχέσης Put/Spm), αυξάνουν το 

μέγεθος του LHCΙΙ και σχηματίζουν φωτοσυνθετικό μηχανισμό, όμοιο με αυτόν που 

έχει προσαρμοστεί σε χαμηλής έντασης φωτισμό, παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια 

δέχεται υψηλής έντασης φωτισμό. Φυσικά το αντίθετο συμβαίνει με την αύξηση του 

κλάσματος Put/Spm (Kotzabasis et al., 1999). Είναι γνωστό ότι αύξηση του λόγου 

Put/Spm, υποδηλώνει μείωση της φωτοσυνθετικής κεραίας (LHC). Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.26 η ανάπτυξη σε υψηλή συγκέντρωση CO2 οδηγεί σε αύξηση του λόγου 

αυτού, σε σχέση με την ανάπτυξη των κυττάρων σε χαμηλό CO2. Προκύπτει έτσι το 

συμπέρασμα που έχει εξαχθεί και από τη μελέτη άλλων παραμέτρων, ότι με την 

επίδραση του CO2, μειώνεται το μέγεθος της φωτοσυνθετικής κεραίας.  
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Σχήμα 3.26. Γραφική απεικόνιση της μεταβολής του λόγου Put/Spm, στις καλλιέργειες 

αναφοράς (0.03%CO2) και στις καλλιέργειες με 10%CO2. 

 
Με τα πειράματα αυτά δεν επιβεβαιώνεται απλώς, ότι το CO2 στα μονοκύτταρα 

χλωροφύκη δεν είναι τοξικό ακόμη και σε υψηλότατες συγκεντρώσεις και ότι η 

επίδραση αυτή γίνεται κυρίως μέσω της ρύθμισης του μεγέθους του LHCΙΙ και της 

φωτοπροσαρμογής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, αλλά κυρίως το ότι 

χρησιμοποιείται από το κύτταρο ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιείται στην 

φωτοπροσαρμογή. Δηλαδή αυξομείωση της σχέσης Put/Spm που την ανάγει σε 

κεντρικό μηχανισμό ρύθμισης της δομής και λειτουργίας του LHCΙΙ ανεξαρτήτως 

ερεθίσματος (φως, CO2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προκύπτουν τα 

παρακάτω γενικά συμπεράσματα: 

 

• Τα μονοκύτταρα φύκη ανέχονται υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2), χωρίς να παρουσιάζουν σημάδια stress, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από τη διατήρηση της φωτοσυνθετικής απόδοσης των φυκών σε υψηλά 

επίπεδα, ακόμα και όταν αναπτύσσονται σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2.  

• Η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 δίνει τη δυνατότητα στο φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό να πολλαπλασιάσει τη βιομάζα του χλωροφύκους Scenedesmus 

obliquus.  

• Η επίδραση του CO2 στη βιομάζα και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού του χλωροφύκους, εξαρτάται από την ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας.  

• Οι μετρήσεις της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, της αναπνοής και της 

σχέσης chla/chlb, για τον έλεγχο της προσαρμογής του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού σε αλλαγές της συγκέντρωσης του CO2, έδειξαν ξεκάθαρα ότι η 

προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού προκαλείται από αλλαγή της 

δομής και λειτουργίας του, με επίκεντρο τη μείωση του μεγέθους της 

φωτοσυνθετικής κεραίας LCHΙΙ. 

• Η προσαρμογή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού από χαμηλά επίπεδα CO2 σε 

υψηλά γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και ολοκληρώνεται μέσα σε 2-4 ώρες, ενώ 

αντίθετα η προσαρμογή από υψηλές συγκεντρώσεις CO2 σε χαμηλές διαρκεί 

περίπου 10 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις το χλωροφύκος Scenedesmus 

obliquus, δείχνει θαυμαστά γρήγορη προσαρμογή στις μεταβολές της 

συγκέντρωσης του CO2. 

• Ο μηχανισμός μείωσης της φωτοσυνθετικής κεραίας (LCHΙΙ) και κατ’ επέκταση 

της αύξησης της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας πραγματοποιείται μέσω 

της αύξησης του λόγου Put/Spm, όπως ακριβώς συμβαίνει και κατά τη 

διαδικασία της φωτοπροσαρμογής.  

 

 

 



 
4.1 Μελλοντικές Προοπτικές 
 

Η ανθεκτικότητα που εμφανίζουν τα μονοκύτταρα χλωροφύκη κατά την έκθεσή 

τους σε αυξημένη συγκέντρωση CO2 σε συνδυασμό με τη θεαματική αύξηση της 

βιομάζας, μέσω της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, επιβάλλει την εύρεση των ορίων 

ανθεκτικότητας τους σε μη φυσιολογικά επίπεδα CO2 (> 50%), προκειμένου οι εν λόγω 

καλλιέργειες να χρησιμοποιηθούν σε φωτοβιοαντιδραστήρες μεγάλης χωρητικότητας. 

Οι βιοαντιδραστήρες αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποτοξικοποίηση 

βιομηχανικών εκπομπών CO2, αφήνοντας ως απόβλητα O2 και χρήσιμη οργανική ύλη.  

 

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια διέξοδος αντιμετώπισης της αύξησης της 

συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού CO2 (φαινόμενο θερμοκηπίου), χωρίς να υπάρξουν 

περιορισμοί στη βιομηχανική παραγωγή και περιβαλλοντικές παρενέργειες. Στόχος θα 

είναι η μετατροπή του βλαβερού για τη βιόσφαιρα CO2 σε χρήσιμη οργανική ύλη, η 

οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως (ιχθυοκαλλιέργειες, βιομηχανία 

τροφίμων, φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία καλλυντικών, κ.λ.π.).  
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